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چکيده
شکمبه نقش محوری در بازده تولید در نشخوارکنندگان دارد .درک فرآیند متابولیسم بافت شکمبه میتواند منجر به بهبود بازده تولید و در
نتیجه سود اقتصادی در نشخوارکنندگان شود .در پژوهش حارض ،شبکه متابولیکی بافت شکمبه گاو با استفاده از اطالعات ژنومی و اطالعات
موجود در پایگاههای داده مختلف ،بازسازی شد .نتایج حاصل از بازسازی شبکه شامل  410آنزیم 1429 ،متابولیت به عنوان گره و 1777
واکنش به عنوان یال بود .ویژگیهای این شبکهی متابولیت محور توسط چند پالگین نرمافزار سایتواسکیپ تجزیه و تحلیل شد15 .هاب
متابولیت تعیین شد .نتایج جستجو در سایت  KEGG pathwayنشان داد که بیشرت هاب متابولیتها شامل :کوآنزیم-آ ،استیل کوآنزیم-آ ،د-
فرکتوز  6فسفات ،ابی کینون ،سوکسینات ،الکرتون ترننسفراز فالفوپروتئین ،پیروات ،ترتاهیدروفوالت و  2اگزاالرات در واکنشهای مربوط به
چرخه متابولیک دخیل هستند .همچنین ژنهای GPAT3، GPAT4، GPAM (2.3.1.15)، ETFDH (2.3.1.41)، CPT1C، CPT1B، CPT1A،
) CPT2 (2.3.1.21در متابولیسم اسیدهای چرب رشکت میکنند که این ژنها ممکن است برای بهبود بازده تولید محصوالت گاوی رضوری
باشند .توزیع درجه گره شبکه از توزیع درجه منایی پیروی میکند بنابراین ویژگی مقیاس آزاد را نشان میدهد .میانگین طول مشخصه مسیر
 13/142و قطر شبکه  38بود که نشان میدهد شبکه ویژگی جهان کوچک را نیز دارد .پژوهش حارض اولین مطالعه با هدف بازسازی شبکه
متابولیکی بافت شکمبه است که ممکن است اطالعات در جهت درک بیشرت پتانسیل متابولیکی شکمبه را بهبود دهد .هاب متابولیتها در
شبکههای مقیاس آزاد نقش معنیداری در حفظ ثبات توپولوژیک ایفا میکنند به همین دلیل بنظر میرسد برای تحقیقات اصالح نژاد دام
مفید باشند.
كلامت كليدی :بافت شکمبه گاو ،شبکه متابولیکی ،تجزیه و تحلیل توپولوژیکی
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The rumen has a central role in production efficiency in ruminants. Understanding metabolism process of rumen tissue
can improve production efficiency of ruminants. In the present work, the metabolic network in the rumen tissue of cattle
was reconstructed using genome information and available knowledge of rumen tissue from BRENDA, KEGG, Uniprot
and NCBI. The result of reconstruct network consisted of 410 enzymes, 1429 metabolites as nodes and 1771 reactions
they take part as edges. The characteristics of the metabolite-centric network were analyzed using some plugins in Cytoscape software. The top 15 hub metabolites were determined. The result of search in KEGG pathway shown the most
of hub metabolites include CoA, Acetyl-CoA, D-fructose-6-phosphate, ubiquinone, succinate, electron-transferring flavoprotein, pyruvate, tetrahydrofolate and 2-oxoglutarate, involved in reactions which participate in metabolic pathway.
Also, the genes CPT2, CPT1A, CPT1B, CPT1C (EC 2.3.1.21), ETFDH (EC 2.3.1.41), GPAM, GPAT4, GPAT3, GPAT2
(EC 2.3.1.15) participate in fatty acid metabolism that genes associated with this pathway may be essential to improve
meat production efficiency of cattle research. The degree distribution of network follow power-law distribution hence
displays a scale-free property. The average path length was 13.142 and diameter was 38 that shows the network also has
small world properties. The present work is the first study to reconstruct rumen tissue network that may provide information to greater understanding on metabolic potential of rumen. Hub metabolites in scale-free networks paly significant
role in maintaining topological robustness, for this reason seem to be useful for bovine breeding researches.
Keyword: Bovine rumen tissue, Metabolic network, Topological analysis

 آزمایش، فرضیههایی را مطرح،میتوان راجع به ایجاد تغییرات بهینه در آن
) و با در نظر گرفنت وجود دادههای بیان5( و در مراحل بعدی اعامل منود
 بنابراین بازسازی،ژن و اطالعات حاشیه گذاری شده بافتهای مختلف گاو
،مدل زیستی مهمترین بافت موثر بر بهبود بازده تولید یعنی شکمبه
 یک مدل زیستی نشان دهنده ارتباط بین اجزا.امکانپذیر خواهد بود
 مطالعات سامانههای زیستی چارچوبی.تشکیلدهنده یک سیستم میباشد
برای بررسی برهمکنشهای بین سازوکارهای بیولوژیکی مختلف در یک
، سوخت و ساز سلول.)18( بافت خاص یا در بین بافتها را فراهم میکند
.شامل واکنشهای بسیاری است که در بخشهایی با هم مرتبط هستند
 به عنوان واکنش دهندههای واکنش بعدی مورد،فرآوردههای هر واکنش
.استفاده قرار میگیرند و بدین ترتیب یک شبکه متابولیکی تشکیل میشود
شبکه متابولیکی به شبکهای متشکل از متابولیتها و واکنشهای تبدیل
.آنها به یکدیگر (واکنشهای بیوشیمیایی) در یک سازواره گفته میشود
 ماکرومولکولهایی،متابولیتها معموال مولکولهای کوچکی مثل گلوکز

مقدمه
 بحران خشکسالی از یکسو،افزایش تقاضای جهانی برای گوشت و شیر
و نوسانات شدید قیمت و رکود بازارهای جهانی از سوی دیگر سایهای
سنگین بر صنعت گاوداری افکنده که امروزه دامدارن به دنبال دستیابی
 در حال حارض طبق.بیشینه تولید و افزایش بازدهی اقتصادی میباشند
 واحد صنعتي18830  تعداد،آخرين آمار رسمي وزارت جهاد كشاورزي
 طي. راس در كشور مشغول فعاليت هستند2048563 گاوداري با ظرفيت
.)14(  توليد شري داراي روند رو به رشد بوده است1387  تا1383 سالهاي
اما با این وجود روند رو به رشد رسانه تولید و به طبع آن مرصف شري
 هدف اصالح نژاد.)13( در ایران از حد استاندارد جهاين پايني تر است
 یکی.ایجاد تغییرات بهینه در حیوانات به منظور تولید و سود بیشرت است
از حوزههای رضوری در پژوهشهای گونههای اهلی با هدف افزایش
 شناسایی ژنهایی است که صفات تولیدی مهم را تحت تاثیر،بهرهوری
، با توجه به اینکه با داشنت مدلی از یک سیستم زیستی.)19( قرار میدهند
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مثل پلیساکاریدها و گلیکانها و اسیدهایآمینه هستند که توسط آنزیمها
به یکدیگر تبدیل میشوند .یک شبکه کامل متابولیکی بایستی متام حاالت
ممکن جریانهای مواد در سلول را نشان دهد ،اگرچه کیفیت بازسازی
شبکه متابولیکی در موجودات مختلف متفاوت است که این تفاوت به
مقدار اطالعات حاشیهگذاری شده برای موجود مورد نظر و روشهای
عملیاتی مناسب برای روند بازسازی آن بستگی دارد ( .)5 ،3واضح است
كه براي مدلسازي شبكه متابولیکی احتیاج به دادهها در سطوح مختلف
ژن ،پروتئین و متابولیت داریم .امروزه تولید دادههای ترنسکریپتومی با
تکنیکهایی همچون توالییابی نسل جدید امکان تولید دادههای نسبتا
ارزان و در مقیاس باال را تسهیل منودهاند .عالوه بر این امکانات محاسباتی
و رایانهای برای آنالیز دقیق این حجم باال از دادهها مبتنی بر روش های
بیوانفورماتیکی فراهم میباشد ( .)10 ،9تلفیق این دادهها با دادههای
سطوح مختلف پساژنومی و بازسازی شبکههای متابولیکی به کشف
سازوکارهای حدواسط میان ژنوتیپ تا فنوتیپ کمک میمناید و معیارهای
ارزیابی و انتخاب مرسوم دامها را به فنوتیپ واقعی نزدیکتر میگرداند
که بدین ترتیب صحت و دقت ارزیابیها باالتر رفته و پیرشفت ژنتیکی و
در نتیجه تولید بیشرت میگردد .بنابراین با توجه به اینکه بازسازی شبکههای
متابولیک و شبیهسازی آن به ما این اجازه را میدهند تا بینش عمیق
به مکانیزمهای مولکولی ارگانیسم خاص پیدا کنیم ،لذا در تحقیق حارض،
بازسازی شبکه متابولیکی بافت شکمبه با اطالعات موجود در پایگاههای
داده با هدف شناسایی هاب متابولیتها در جهت بهبود اسرتاتژی های
اصالح نژاد ،انجام شد.
مواد و روشها
آماده سازی و تهیه داده از بانکهای اطالعاتی
برای به دست آوردن شبکه متابولیکی الزم است تا ابتدا دادههای مورد نیاز
برای تعریف شبکه را از میان منابع موجود جمعآوری و سپس فهرستی از
کلیهی واکنشهایی که متابولیتها در آن حضور دارند تهیه کرد .به منظور
بازسازی شبکه متابولیکی بافت شکمبه ،اطالعات پایه این بافت از طریق
رسویس  ftpاز بانک داده  UniGeneدانلود شد .در کل حدود  4789ژن
که در بافت شکمبه گاو بیان میشود شناسایی و انتخاب شدند .سپس هر
کدام از ژنها در سایت  Uniprotبرای تایید آنزیم بودن چک شدند و از این
میان ژنهایی که کدکننده آنزیم بودند برای مرحله بعدی انتخاب شدند.
عملکرد کاتالیزوری هر آنزیم به صورت کلی از طریق شامره  ECتخصیص
داده شده به هر واکنش کاتالیز شده بررسی میشود .اطالعات واکنشهای
مربوط به هر آنزیم مورد نظر از پایگاه  KEGGاستخراج شد .از آنجا که
اطالعات چرخههای ثبت شده در  KEGGبرای ارگانیسمهای خاص معموال
دارای خطا است و عالوه براین چون اطالعات همه آنزیمها و واکنشهای
درگیر وجود ندارد ( ،)17برای ساخت یک شبکه متابولیکی کامل مناسب
نیستند ،از سایت  BRENDAنیز استفاده شد .بنابراین اطالعات هر واکنش
شامل فرمول واکنش ،GO Number ،برگشتپذیر و غیربرگشتپذیر بودن
واکنش ،محل انجام واکنش ،ژنهای دخیل در واکنش و کد پروتئینی آنزیم
مربوط به واکنش مورد نظر استخراج شد .متام واکنشها با سوبسرتاها و
محصوالتشان انتخاب میشوند ،اگرچه ممکن است برخی ژنها به عنوان
مثال هیدوالزها واکنش تعریف شدهای نداشته باشند .بنابراین چون

منیتوان واکنشهای کاتالیز شدهای که این آنزیمها کد میکنند را از طریق
شامره  ECدریافت کرد ،بنابراین مجبوریم این آنزیمها را از دیتاست خارج
کنیم .نهایتا تعداد ژنهای باقی مانده برای بافت مورد نظر و تعداد واکنش
و آنزیمها مشخص شد .در مرحله بعدی متابولیتهای هر واکنش استخراج
شد و اطالعات مورد نیاز هر متابولیت شامل فرمول شیمیایی متابولیت،
و پنج معرف شامل KEGGID، PubChemID، Metabolite CheBI ID ،
 Gene ID، Uniport IDو مولفه سلولی هر متابولیت تهیه شد (.)10 ،8
برای بازسازی این شبکه  15مولفه سلولی در نظر گرفته شد که شامل:
هسته ،سیتوزول ،میتوکندری ،سیتوپالسم ،غشای سلولی ،دستگاه گلژی،
غشای پروتئینی ،رتیکلوم اندوپالسمیک ،پروکسیزوم ،لیزوزوم ،اسکلت
سلولی ،غشای میتوکندری،اکسوزوم ،خارج سلولی و غشای پالسام بود.
پس از آمادهسازی فایل اولیه میتوان متابولیتهای رایج مانند ADP,
 ATP,CO2,O2, H2O, H2O2و ...را برای مرحله بعدی آنالیز حذف منود و
یا با وجود آنها شبکه را بازسازی کرد (.)18
بازسازی و منایش شبکه متابولیکی بافت شکمبه
به منظور آمادهسازی اطالعات تهیه شده در فرمت خاص برای ادامه آنالیز،
با استفاده از برنامه  C++فایل اولیه به فرمت "زبان نشانهگذاری زیست
شناسی سامانهها " ( )SBMLتبدیل شد که فرمت استانداردی است که به
صورت گسرتده برای مدلسازی ،ذخیرهسازی و تبادل مدلها پذیرفته شده
است ( .)4در این فرمت هر فایل حاوی اطالعات شبکههای متابولیکی به
صورت دو بخشی شامل متابولیت-آنزیم میباشد که این ویژگی باعث
میشود تا آنالیز با روشهای توپولوژیک با سختی روبرو شود .برای ساخت
شبکههای متابولیت -متابولیت و آنزیم -آنزیم از گراف دوبخشی نیاز بود
تا از برنامهای استفاده شود که ورودی آن یک فایل  SBMLباشد و از
روی آن و با در نظر گرفنت واکنشهای برگشتپذیر و غیربرگشتپذیر،
شبکههای متابولیت -متابولیت و آنزیم -آنزیم به صورت خروجی ساخته
شوند .همچنین خروجی باید دارای فرمتی باشد که قابل استفاده در برنامه
آنالیز شبکه باشد .لذا از ابزاری به نام  SCAN-toolboxکه در نرمافزار
 MATLABاجرا میشود ،برای تهیه شبکه متابولیکی استفاده شد .پس
از آمادهسازی دادهها از نرمافزار سایتواسکیپ (نسخه  )3.6.1با قدرت
گرافیکی و تجسم باال ،جهت مجسمسازی کلیه اطالعات حاصل از شبکه
متابولیکی و آنالیز پارامرتهای آماری شبکه استفاده شد .این نرمافزار یک
کتابخانه جاوا اسکریپت برای بازمنایی انواع شبکههای پیچیده است که
دارای  200افزونه (پالگین) جهت انواع آنالیزهای گراف شبکه می باشد
(.)9 ،6
آنالیز توپولوژیکی شبکههای متابولیکی
ویژگیهای توپولوژیک شبکههای بازسازی شده توسط پالگینهای مختلف
نرمافزار سایتواسکیپ مانند  Network Analysisو  CytoHubbaتجزیه
و تحلیل شدند ( .)16 ،6چگونگی انتقال و انتشار اطالعات از گرهها به
یکدیگر برای تعیین کردن نقش گرهها ،را توپولوژیک یک شبکه تعیین
میکند .توپولوژی در لغت به معنای نگاشت یک فضا به هندسه مکانی
است که توپولوژی را توپولوژیک ساختار یک شبکه نیز میدانند .بر اساس
ساختار ،شبکه مشخصههای مختلفی پیدا میکند از جمله ،قطر ،مثلثها،
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توزیع درجه ،آنرتوپی ،رضیب خوشهبندی ،مشخصه مسیر و غیره که این
خصوصیات توپولوژیک یک شبکه را تعریف میکند.
نتایج و بحث
روند بازسازی و آنالیز این شبکه متابولیکی با استفاده از نرمافزار
سایتواسکیپ منجر به تولید شبکه کلی از ژنها ،آنزیمها و متابولیتهای
درگیر در متابولیسمهای بافت شکمبه شد .در سیستمهای زیستی ،شبکهها
به عنوان گراف ،زوج مرتبی از گرهها و یالها میباشد که گرهها توسط
یالها به هم متصل میشوند .در شبکه متابولیکی این تحقیق که به عنوان
شبکه متابولیک محور هستند ،متابولیتها به عنوان گره و آنزیمهای
کاتالیزکننده واکنشهای مزبور به عنوان یال در نظر گرفته شدند (شکل
 .)1شبکه مورد نظر از 1429گره و  1771یال تشکیل شده است .پارامرتهای
بیولوژیک و توپولوژیک محاسبه شده شبکه در جدول  1نشان داده
شده است .زمانی که یک فرآیند زیستی توسط یک شبکه منایش داده
میشود ،با کمک تئوری شبکههای پیچیده میتوان به طور سیستامتیک
خصوصیات ساختاری آن فرآیند را توصیف کرد .پس از تجزیه و تحلیل
توپولوژی شبکه به دنبال آن میتوان به کشف عملکرد ،اصول طراحی و
سازماندهی زیستشناسیسامانهها پرداخت .بنابراین تجزیه و تحلیل کمی
از ویژگیهای مقیاس بزرگ شبکههای پیچیده تاثیر قابل توجهی بر دیدگاه
فعلی ما از آن فرآیندها میگذارد .از این رو ویژگیهای توپولوژیک شبکه
متابولیکی بافت شکمبه شامل توزیع درجه ،توزیع همسایگان مشرتک،
مترکز شبکه ،طول مشخصه مسیر ،رضیب توپولوژیکی و مرکزیت میانگینی
محاسبه شد (شکل .)2
توزیع درجه گره
توزیع درجه گره شبکه متابولیکی بافت شکمبه در شکل  A-2نشان داده
شده است .از آنجایی که شبکههای متابولیکی میبایست از خاصیت
مقیاس آزاد و از توزیع درجه منایی پیروی کنند این مساله در شبکههای
ساخته شده این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت .یک گره در یک شبکه
با مقیاس آزاد که دارای  kارتباط با دیگر گرهها میباشد ،از توزیع درجه
منایی با روابط زیر پیروی میکند .که در آن  γیک پارامرت منایی میباشد:
 . P(k) ~ kγبا توجه به کوچک بودن مقدار پارامرت  )0/89( γو گراف توزیع
درجه ،تابعیت مقیاس آزاد شبکه مورد بررسی این طرح معنیدار بوده و
بنابراین شبکه از توزیع قانون منایی تبعیت میکند .این بدین معنی است
که اکرث متابولیتها (به عنوان گره) ،در تعداد کمی از واکنشها رشکت
دارند و تعداد کمی از متابولیتها هستند که در تعداد زیادی از واکنشها
رشکت میمنایند (.)18
بنابراین در این حالت ،فقط گره های با درجه باال و پایین را نگاه میکنیم و
لذا اگر گرههای پایین را به شکل تصادفی خارج کنیم ،تغییر اساسی در شبکه
ایجاد منیشود .ولی از طرفی شبکه به حذف گره های با درجات باال (یعنی
هاب متابولیتها) حساس هستند و با حذف آنها به تغییر معنیداری در
شبکه و متعاقبا در سلول میشود( .)16طبق مطالعات محققان ،هابها در
سیستمهای بیولوژیکی ،عموما کوفاکتورهایی مثل ATP ،ADP ،NADH
میباشند و حد واسط گلیکولیز و چرخه کربس نیز جزو این دسته قرار
میگیرند ( .)14به طور کلی ،ویژگیهای شبکههای دارای خاصیت مقیاس
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آزاد فقط در حالتی معترب هستند که پارامرت توزیع منایی کوچکرت از  3باشد
( .)γ >3هر چه مقدار پارامرت  γکوچکرت باشد نشاندهنده مهمتر بودن
نقش هابها در شبکه میباشد ( .)3رضیب همبستگی ( )Rدر شبکه 0/75
به دست آمد که نشان میدهد شبکه ساخته شده ،به طور کامل مشخصات
یک شبکه واقعی را دارد و یک شبکه تصادفی منیباشند.
فاصله ،طول مشخصه مسیر و قطر شبکه
در یک شبکه متشکل از  NVگره dij ،به معنای فاصله بین هر دو گره
 niو  njمی باشد که به صورت کوتاهترین مسیر بین این دو گره معرفی
میشود که نشاندهنده تعداد یالهایی است که باید برای رسیدن از گره
 niبه  njطی شود( .)9طول مشخصه مسیر عبارت از میانگین تعداد مراحل
در بین کوتاهترین مسیرها برای همه جفت گرههای شبکه میباشد (.)3
میانگین طول مسیر محاسبه شده ،نشان میدهد که آیا شبکه ایجاد شده،
خاصیت جهان کوچک را دارا میباشد یا خیر که در صورت دارا بودن
بدینمعنی است که معموال از هر گره ،با تعداد مسیر کم و نیز کوتاه
میتوان به گره دیگر رسید ( )19شکل  D-2توزیع کوتاهترین طول مسیر
شبکه را نشان میدهد و میانگین طول مشخصه مسیر  13/142به دست
آمد که این مقدار بزرگرت از آن است که شبکه تصادفی محسوب شود.
یکی دیگر از ویژگیهای مورد بررسی ،قطر شبکه است که طوالنیترین
مسیر میان دوگره است که به صورت  Max (dij) = dmنشان داده میشود.
مقدار این ویژگی برای شبکه  38بدست آمد .بررسی این پارامرت در
شبکههای بیولوژیکی میتواند برای تفسیر عملکرد پروتئینهایی که بهم
مرتبط هستند و یا عملکردشان بر هم تاثیر متقابل دارند به کار گرفته
شود .تحقیقات جئونگ و همکاران ( )9نشان داد که بسیاری از شبکههای
متابولیتی ،میانگین طول مسیر تقریبا مشابه دارند که این میتواند نشان
دهنده این باشد که اغلب متابولیتها در طی مراحل کوچکی میتواند به
یکدیگر تبدیل شوند ،اگرچه در یافتههای ما و زئنگ ( )11این موضوع از
نظر بیوشیمیایی معنیدار نبود .همچنین آنها نشان دادند که یوکاریوتها
میانگین طول مسیر طوالنیتری در مقایسه با باکرتیها دارند .میانگین
طول مسیر و قطر شبکه در تحقیق حارض به مقادیر به دست آمده برای
یوکاریوتها ( 9/57و  )33/1نزدیکرت بود تا مقادیر به دست آمده برای
باکرتیها ( 7/23و  .)20/6همچنین نتایج تحقیقات آنها نشان داد که
اگرچه ساختار پایه شبکههای متابولیکی برای همه موجودات زنده مورد
بررسی آنها مشابه بوده است ،اما در پارامرتهایی مانند ویژگیهای قطر و
میانگین طول مسیر شبکه ،تفاوتهای وجود این تفاوتها منعکس کننده
تاریخچه تکاملی متفاوت آنهاست.
رضیب خوشهبندی و مترکز شبکه
یکی دیگر از معیارهای ساختار داخلی یک شبکه رضیب خوشهبندی
است که با یکپارچگی موضعی یک شبکه مرتبط است و احتامل ارتباط دو
گره با یک همسایه مشرتک را محاسبه میکند ( .)20مقدار این پارامرت در
شبکه تقریبا نزدیک به صفر به دست آمد ،زیرا برنامه سایتواسکیپ قادر
به منایش اعداد بسیار کوچک منیباشد .در مورد شبکههای بدون جهت
گرهای مانند  niبا همسایه های  ،kiحداکرث تعداد یالهایی که بین گرههای
همسایه این گره میتواند برقرار شود به صورت:
()C

Emax=ki(ki- 1 (/2

است .بنابراین رضیب خوشهبندی گره  ،niکه به صورت  Ciمنایش داده
میشود از این قرار است :نسبت تعداد یالهای بالفعل بین گرههای
همسایه به حداکرث تعداد یالهایی که به طور بالقوه میتواند بین
گرههای همسایه اش برقرار شود .در واقع این خصوصیت مختص به یک
گره به تنهایی نیست بلکه مرتبط به همسایههای گره مدنظر میباشد.
مترکز شبکه پارامرت دیگری از ویژگیهای توپولوژیک یک شبکه میباشد
که مقدار این پارامرت برای شبکه  0/019به دست آمد .در شبکههایی که
شکل ستارهای دارند ،معموال عدد مترکز شبکه نزدیک به یک است و هر
چه از این توپولوژی دورتر شوند عدد به صفر نزدیک میشود ( .)18یک
هدف اصلی از ساخت شبکهها پیداکردن ماژول هستند که نقش مهمی در
نگهداری شبکه دارند و بنابراین شناسایی آنها میتوانند اطالعات مفیدی
از متابولیتهای دخیل در بافت شکمبه به ما بدهند که بر اساس شیوه از
باال به پایین (مهندسی معکوس) که یکی از دو مدل اصلی ساخت شبکه
در زیستشناسی سامانهها است ( )5و با داشنت سایر اطالعاتی که برای
ساخت شبکه استفاده شد میتوان به واکنش ،آنزیم و ژنهای مورد نظر در
این مسیر دست یافت .در این تحقیق  35متابولیت هاب بر طبق الگوریتم
( Bottleneck (BNشناسایی شد که  20متابولیت جز متابولیتهای عمومی
شبکهها بودند و در نهایت  15هاب متابولیت بافت شکمبه در جدول 2
ارائه شده است .عالوه بر این در جدول  3نتایج آنالیز KEEG pathway
واکنشها و چرخههایی که هاب متابولیتها در آنها دخیل هستند
گزارش شده است.
هاب متابولیتها در شبکههای با مقیاس آزاد نقش مهمی در حفظ و
نگهداری قدرت توپولوژیکی شبکه دارند که بنابراین هاب متابولیتهای
شناسایی شده در بافت شکمبه برای عملکرد صحیح بافت و درنتیجه برای
تحقیقات اصالح نژاد مفید است .در این مطالعه  15هاب متابولیت اول که
دارای درجه باالتری بودند بدون در نظر گرفنت هاب متابولیتهای عمومی
شناسایی شد .نیکوالیف و همکاران ( )14نشان دادند که در یک شبکه
متابولیت -مرکز ،گرههای با بیشرتین درجه و اتصال احتامال متابولیت-
های بسیار محافظت شده هستند بنابراین هاب متابولیتهای شبکه حارض
نقش مهمی در دینامیک ،بازدهی هضم و کارایی بافت شکمبه دارند.
نتایج آنالیز هاب متابولیتها در  KEGG pathwayنشان داد که بیشرت
هاب متابولیتهای این شبکه مانند کوآنزیم-آ ،سوکسینات ،اوبیکینون ،د-
فروکتوز  6فسفات ،استیل کوانزیم-آ ،ترتاهیدروفوالت ،پیروات ،فالوپروتئین
حامل الکرتون و  -2اگزوتارات ،در واکنشهای مربوط به چرخههای
متابولیکی رشکت دارند .زئو و همکاران ( )21متابولیتهای بافت شکمبه
گاو شیری را با استفاده از تکنیک طیفسنجیجرمی شناسایی کردند .نتایج
آنها نشان داد ال -تیروزین دارای یکی از مهمترین متابولیتهای بافت
شکمبه است که دارای تفاوت معنیدار بین دو تیامر اسیدوزی و تیامر
اسیدوزی همراه با مکمل تیامین داشته است .بنابراین میتوان اندازه مقدار
ال -تیروزین را به عنوان یک بیومارکر در بافت شکمبه که دارای عملکرد
ساملی است معرفی کرد .هامنطور که در جدول  3مشاهده میشود ژنهای
GPAT2، GPAT3، GPAT4، GPAM (2.3.1.15)، ETFDH (2.3.1.41)،
) CPT1C، CPT1B، CPT1A، CPT2 (2.3.1.21در واکنشهای متابولیسم
اسیدهای چرب رشکت میکنند که ژنهای مرتبط با این چرخه احتامال

میتوانند نقش مهمی در بازده غذایی و تولید گوشت دام داشته باشند به
این دلیل که تغییر در متابولیتهای شکمبه باعث ایجاد تفاوت در رضیب
رشد گاو خواهد شد ( .)1از طرفی پروسه بیوسنتز اسیدهای چرب در
بین گونههای مختلف بسیار محافظت شده است که با کربوکسیله کردن
استیل کوآنزیم-آ آغاز و باعث تولید مالونیل کوآنزیم-آ میشود .مولفه
سلولی هاب متابولیت استیل کوانزیم-آ در سیتوزول میباشد و از طرفی
مطالعات بسیاری نشان داده که گلوکز و استات مهمترین منابع کربنی
استیل کوآنزیم-آ سیتوزولی برای سنتز اسید چرب است .از سوی دیگر
نرخ پایین تبدیل گلوکز به پیروات (چرخه گلیکولیز) موجب کاهش نرخ
استفاده از گلوکز برای سنتز اسیدچرب در بافت شکمبه میشود .نتایج
آنالیز چرخه نشان داد واکنشهای کاتالیز شده توسط آنزیم اسیل پیروات
هیدروالز( ، )3.7.1.5هیدروکسی اسیل گلوتاتیون هیدروالز ( )3.1.2.6و
فورمات استیل ترانسفراز ( )2.3.1.54در چرخههای متابولیسم پیروات
رشکت دارند.
پیروات یکی از متابولیتهای کلیدی در مسیرهای متابولیسم انرژی است.
فومارات استیل ترانسفراز یکی از مهمترین آنزیمهای متابولیسم پیروات از
طریق نقش آن در تبدیل برگشتپذیر پیروات به استیل کوآنزیم-آ میباشد.
ژنهای SARS2، SARS (6.1.1.11)، YARS2، YARS (6.1.1.1)، WARS2،
 )WARS (6.1.1.2در چرخه بیوسنتز آمینو اسیل tRNA (ec00970-دخیل
هستند .متام واکنشهای کاتالیز شده توسط این آنزیمها در واکنشهای
انتهایی چرخهها دخالت دارند که تغییر در بیان این ژنها مستقیام میتواند
بر روی محصوالت آنها و در نتیجه چرخه ذکر شده تاثیر بگذارد .متابولیسم
انرژی و اسیدهای آمینه از عنارص کلیدی هستند که وضعیت سطح انرژی
یک حیوان و عملکرد آن را تعریف میکند .نتایج آنالیز چرخه برای هاب
متابولیتها ،آنزیم و ژنهای غنی شده در بیوسنتز اسیدهای آمینه را نشان
میدهد که شامل )HIBCH (3.1.2.4)، GLYAT2، GLYAT (2.3.1.13
در متابولیسم بتا-آالنین ،والین-لوسین و ایزولوسین و SAT2، SAT1
 )(2.3.1.57در متابولیسم آرژنین و پرولین و همچنین )FAHDI (3.7.1.5
در متابولیسم تیروزین ،میباشند .در مجموع با بهرهگیری از روش مهندسی
معکوس میتوان استنتاج کرد ،تغییرات معنیدار متابولیتها میتواند
ناشی از تغییر در بیان ژنهایی باشد که در تولید آنزیمهای این واکنشها
دخالت دارند و تغییر بیان ژنها میتواند اثر مستقیم روی سالمت و میزان
بازدهی تولیدات گاو داشته باشد .متابولیتهای هاب شناسایی شده در
این تحقیق برای بافت شکمبه ،نقش کلیدی در مسیرهای مختلف ذکر
شده دارند که می بایست از جنبههای مختلف در مطالعات آینده اصالح
نژاد مورد توجه قرار بگیرند زیرا که میتوانند به عنوان بیومارکرهای
مفید برای تشخیص سالمت عملکرد بافت شکمبه ،مدیریت بهرت بیامرهای
متابولیکی شکمبه و افزایش بازدهی محصوالت دام به کار رود.
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 آنزیم کاتالیزکننده واکنشهای مزبور به عنوان یال1771 عنوان گره و
 توزیع درجه شبکه از توزیع منایی پیروی میکنند بنابراین خاصیت.است
 میانگین طول مشخصه مسیر و مترکز شبکه.مقیاس آزاد را منایش میدهد
 به دست آمد که نشان دهنده خاصیت جهان0/019  و13/142 به ترتیب
 هاب متابولیت اول که دارای درجه باالتری15 . شبکه میباشد،کوچک
. بدون در نظر گرفنت هاب متابولیتهای عمومی مشخص شدند،بودند
 نشان داد که بیشرتKEGG pathway نتایج آنالیز هاب متابولیتها در
، اوبی کینون، سوکسینات،هاب متابولیتهای این شبکه مانند کوآنزیم آ
، پیروات، ترتاهیدروفوالت، استیل کوانزیم آ، فسفات6  فروکتوز-د
 اگزوتارات درگیر واکنشهایی هستند که-2 فالوپروتئین حامل الکرتون و
 بیوسنتز اسیدهای،در چرخه های متابولیکی مانند بیوسنتز اسیدهای چرب
 اگرچه شبکه متابولیکی بازسازی.آمینه و متابولیسم انرژی رشکت دارند
شده در این تحقیق بر پایه اطالعات به دست آمده از منابع و پایگاههای
 اما هنوز بسیاری از فاکتورهای ناشناخته میتواند بر،داده مختلف است
نتایج به دست آمده از جهت شناسایی هاب متابولیتهای مفید به عنوان
 با این وجود میتوان انتظار داشت این تحقیق.بیومارکر تاثیر داشته باشد
به فهم بهرت مدل سازی بافت شکمبه کمک مناید و با ارائه دیدگاه جامع
. برداشته باشد،و سیستمیک از این بافت قدم مفیدی در اصالح نژاد گاو
تشکر و قدردانی
از معاونت محرتم پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
.طبیعی خوزستان بخاطر حامیت مالی تقدیر و تشکر میگردد
پاورقیها
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جدول  -1پارامرتهای توپولوژیک شبکه متابولیک بافت شکمبه
پارامترها

ارزش

پارامترها

ارزش

گره

1429

تراکم

0/003

یال

1771

قطر شبکه

38

تمرکز

0/019

میانگین طول مشخصه مسیر

13/142

شکل -1شبکه متابولیک محور بافت شکمبه .متابولیتها به عنوان گره و آنزیمهای واکنشهای مزبور به عنوان یال در نظر گرفته شدند.
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شکل  -2ویژگی های توپولوژیک شبکه متابولیکی بافت شکمبه  .Aتوزیع درجه گره .B ،توزیع همسایگان مشرتک  .Cمترکز شبکه  .Dطول مشخصه مسیر  .Eرضیب توپولوژیکی  .Fمرکزیت میانگینی.
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ال-سرین

تتراهیدروفوالت

ال-تیروزین

پیروات

ال -تریپتفان

فالوپروتئین ناقل الکترون

فورمات

ابی کینون

د-فرکتوز 6 -فسفات

استیل کوآنزیم-آ

 -2اگزوگلوتارات

اس-آدنوزیل-ال -متیونین

اس-آدنوزیل-ال -هموسیستئین

گلوتاتیون

کوآنزیم-آ

نام هاب متابولیت ها

C3H7NO3

C19H23N7O6

C9H11NO3

C3H4O3

C11H12N2O2

C27H30N9O15P2

CH2O2

C19H26O4

C6H13O9P

C23H38N7O17P3S

C5H6O5

C15H22N6O5S

C14H20N6O5S

C10H17N3O6S

C21H36N7O16P3S

فرمول شیمیایی

هسته

میتوکندری

سیتوپالسم

میتوکندری

سیتوپالسم

میتوکندری

میتوکندری

میتوکندری

سیتوپالسم

سیتوپالسم

میتوکندری

هسته

هسته

سیتوپالسم

میتوکندری

مولفه سلولی

جدول  15 -2هاب متابولیت شبکه متابولیکی بافت شکمبه.

C00065

C00101

C00082

C00022

C00078

C04253

C00058

C00399

C00085

C00024

C00026

C00019

C00021

C00051

C00010

KeggID

3365

3401

3382

3324

3378

6918

3358

5280346

3385

3326

3328

34755

439155

3353

4600643

PubChemID

17115

15635

17895

32816

29159

57692

30751

16389

15946

15351

30915

67040

16680

16856

15346

CheBI ID
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116

-Biosynthesis of amino acids

-Carbon metabolism

-Metabolic pathways

-Pentose phosphate pathway

- Metabolic pathways

-Arginine and proline metabolism

Metabolic pathways

Fatty acid degradation

Fatty acid degradation

Pyruvate metabolism

-Metabolic pathways

-beta-Alanine metabolism

degradation

-Valine_ leucine and isoleucine

چرخه ها

phosphate (KEGG): R00395

D-erythrose_-4phosphate + D-fructose_-6

D-glyceraldehyde_-3phosphate <=>

Sedoheptulose_-7phosphate +

<=> CoA + 1 N-acetyldiamine

Acetyl-CoA + 1 alkane-alpha_omega-diamine

Reaction (KEGG): R03552

-2oxoglutarate + NH3 + NADPH

L-glutamate + H2O + NADP+ <=>

Reaction (KEGG): R01923

L-lysine-histone

<=> S-adenosyl-L-homocysteine + N-6methyl-

S-adenosyl-L-methionine + L-lysine-histone

Reaction (KEGG): R01923

L-lysine-histone

<=> S-adenosyl-L-homocysteine + N-6methyl-

S-adenosyl-L-methionine + L-lysine-histone

glutathione + -2hydroxy_carboxylate

S-2-hydroxyacylglutathione + H2O <=>

Reaction (KEGG): R03352

CoA[mt] + -3hydroxy-2-methylpropanoate

-3hydroxy-2-methylpropanoyl-CoA + H2O <=>

واکنش

GLYAT, GLYAT2

SAT2, SAT1

KAT8, CLOCK, EP300, KAT2B,

CPT2, CPT1A, CPT1B, CPT1C

CPT2, CPT1A, CPT1B, CPT1C

HAGH

HIBCH

ژن

. واکنش و چرخه هایی که هاب متابولیت ها در آن ها غنی شده اند، آنزیم-3 جدول

2.3.1.13

2.3.1.57

2.3.1.48

2.3.1.21

3.3.1.1

3.1.2.6

3.1.2.4

EC شماره

فسفات6 -فرکتوز-د

آ-استیل کوآنزیم

 اگزوگلوتارات-2

 متیونین-ال-آدنوزیل-اس

 هموسیستئین-ال-آدنوزیل-اس

گلوتاتیون

آ-کوآنزیم

نام هاب متابولیت ها

117

Amino acyl – tRNA biosynthesis

-Biosynthesis of secondary metabolites

-Metabolic pathways

-Glycerophospholipid metabolism

-Glycolipid metabolism

Amino acyl – tRNA biosynthesis

-Pyruvate metabolism

-Metabolic metabolism

-Tyrosine metabolism

Amino acyl – tRNA synthetase

-Metabolic pathway

-Biotin metabolism

-Fatty acid biosynthesis

-Metabolic pathway

-Pyruvate metabolism

-Retrograde endocannabinoid signaling

-Metabolic pathways

-Oxidative phosphorylation

چرخه ها

Reaction (KEGG): R3662

diphosphate + L-seryl-tRNA_Ser

ATP + L-serine + tRNA_Ser <=> AMP +

phospho-D-ribosylimidazole-4-carboxamide

<=> tetrahydrofolate + -5formamido-5-1-

phospho-D-ribosylimidazole-4-carboxamide

-10formyltetrahydrofolate + -5amino-5-1-

R02918

diphosphate + L-tyrosyl-tRNA_Tyr (KEGG):

ATP + L-tyrosine + tRNA_Tyr <=> AMP +

Reaction (KEGG): R00543

pyruvate

-3acylpyruvate + H2O <=> carboxylate +

(KEGG): R03664

+ diphosphate + L-tryptophyl-tRNA_Trp

ATP + L-tryptophan + tRNA_Trp <=> AMP

flavoprotein + ubiquinol (KEGG): R02768

+ ubiquinone <=> electron-transferring_

Reduced_electron-transferring_flavoprotein

Acetyl-CoA + formate <=> CoA + pyruvate

Reaction (KEGG): R01624

ubiquinol + 4 H+Out

NADH + ubiquinone + 5 H+In <=> NAD+ +

واکنش

SARS, SARS2

GPAM, GPAT4, GPAT3, GPAT2

YARS, YARS2

FAHDI

WARS, WARS2

ETFDH

ACADS

NDUFS3

ژن

-3 ادامه جدول

6.1.1.11

2.3.1.15

6.1.1.1

3.7.1.5

6.1.1.2

2.3.1.41

2.3.1.54

2.3.1.38

EC شماره

سرین-ال

تتراهیدروفوالت

تیروزین-ال

پیروات

 تریپتفان-ال

فالوپروتئین ناقل الکترون

فورمات

ابی کینون

نام هاب متابولیت ها
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